
Nyhedsbrev til faglige vejledere – Krænkelse som tema i vejledningen 

Så er vi alle i gang med hverdagen igen i de fysiske rammer på SDU, og studiestarten er veloverstået de 

fleste steder. Efter genåbningen og studiestarten møder vi mange studerende i vores vejledning, som har 

været udsat for krænkende adfærd enten fra en ansat på universitetet eller fra medstuderende. Derfor 

sætter vi fokus på denne problematik i månedens nyhedsbrev, så I også føler jer klædt på, hvis det er et 

emne, I møder i jeres vejledninger. 

 

 

 

Nyhedsbrevet udkommer næste gang i november, hvor temaet er motivation. Ønsker du ikke at modtage 

de kommende udgaver af dette nyhedsbrev så meld dig fra her. 

Mvh. Mette, Mikkel og Iben fra Studie- og trivselsvejledningen. 

Månedens vejledningstip 

1. Vær opmærksom på, at krænkende adfærd kan være mange forskellige ting. Vi ser nogle gange, at 

studerende har den opfattelse, at en krænkende adfærd skal være relateret til voldelig eller seksuel 

karakter. Her kan den studerende have brug for, at du hjælper med at nuancere billedet, så det indebærer 

alle situationer, der opleves som grænseoverskridende. Der kan ikke laves generelle definitioner af 

grænseoverskridende adfærd, da det er en subjektiv oplevelse. 

2. Vær aktiv lyttende og anerkend den studerendes historie. Når man har været udsat for en 

grænseoverskridende oplevelse og åbner op om det, så er det vigtigt, at du som vejleder anerkender den 

studerendes oplevelse uden at dømme eller vurdere oplevelsen. Det kan du fx gøre ved at bruge 

formuleringer som: ”Det lyder som om, det har været en ubehagelig oplevelse for dig”, ”Det er rigtig godt, 

du fortæller det, og jeg vil gerne hjælpe dig med, hvordan du kan komme videre”. 

3. Henvis til Studie- og trivselsvejledningen. Det er ikke samtaler, du skal have ansvaret for som faglig 

vejleder, så det er vigtigt, at du sender den studerende videre til os eller et andet relevant tilbud, så den 

studerende kan komme godt videre på en god måde. Har du som vejleder efterfølgende brug for en 

debriefing, er du altid velkommen til at ringe til os, dine kollegaer i Studie- og trivselsvejledningen.  

 

Guide til forebyggelse og håndtering af uønsket 

seksuel opmærksomhed 

I SDU’s guide til forebyggelse af uønsket seksuel 

opmærksomhed står også en definition, som I kan 

orientere jer i. Måske kan I bruge den som et 

redskab i anerkendelsen af de studerendes 

oplevelser af krænkende adfærd (på trods af at 

der her kun er tale om den seksuelle del af 

krænkelser, og vi anerkender den bredere 

forståelse af krænkende adfærd (se 1. 

vejledningstip). 

Kommende arrangementer for studerende: 

”SDG Camp”: Event. Skriv dig op inden d. 6. 

oktober. Tilmeld dig her. 

”Styr på pensumlitteraturen”. Online. D. 7. 

oktober kl. 13.00-14.30. Tilmeld dig her.  

”Skriv godt!”. Online. D. 15. oktober kl. 13.00-

15.00. Tilmeld dig her. 

mailto:vejledning@sdu.dk
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/irs_ny/om+instituttet/for_ansatte/arbejdsmiljoe/vejledning_uoensket+seksuel+opmaerksomhed_dk_sep18.pdf
https://www.conferencemanager.dk/sdgcamp21/conference
https://sdu-dk.libcal.com/event/3783399
https://sdu-dk.libcal.com/event/3771717

